
UTOMHUSPEDAGOGIK
med inriktning mot natur- och kulturmiljöer 

7,5 högskolepoäng, HT 2014 & VT 2015 i Helsingborg

Arbetar du som pedagog och vill gå en utbildning i 
utomhuspedagogik? 

Då har du chansen nu! Miljöverkstaden, Fredriksdal museer 
och trädgårdar och Linköpings universitet kommer att hålla  
en kurs i utomhuspedagogik 7,5 poäng. Utbildningen startar 
22 augusti 2014. Kursplatsen är Helsingborg med omgivning. 
En kostnad för mat och internat tillkommer.
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INFORMATION OcH ANMäLAN

Du anmäler dig till kursen via www.antagning.se

Information om kursen finns på:
www.liu.se/ikk/ncu

KontaKtpersoner

Ingemar nyman
Tel: 042-10 70 81, E-post: ingemar.nyman@helsingborg.se

Klas nyberg
Tel: 042-10 70 81, E-post: klas.nyberg@helsingborg.se

Karin Hjelmér
Tel: 042-10 45 06, E-post: karin.hjelmer@helsingborg.se



VÅRA KURSTILLFäLLEN

träff 1, Kursstart
22 augusti 2014
Plats: Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg
Program: Upprop, presentation av kursdeltagare.
Genomgång av kursträffar, kursinnehåll samt litteratur.

träff 2
12–13 september 2014
Plats: Helsingborgs naturskola, Söderåsen
Program: Möte människa—natur. Vi knyter ihop vetandet om naturen med  
upplevelsen av den. Handens kunskap och lekens betydelse för lärandet.

träff 3
10–11 oktober 2014
Plats: Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg
Program: Kulturarvet och vår historia, naturen och människan nu och då.  
Kretslopp, självhushållning, resursutnyttjande.

träff 4
6–7 februari 2015
Plats: Miljöverkstaden vid Sundspärlan i Helsingborg
Program: Framtidsfrågor – Var kommer energin ifrån och hur använder vi 
den. Redigerade och oredigerade platser för lärande. Perspektiv på ute- och 
inneundervisningen.

träff 5
24–25 april 2015 
Plats: Helsingörs akvarium i Helsingör, Danmark samt i stadsmiljöer i 
Helsingborg
Program: Havet som livsmiljö eller soptipp. Utomhuspedagogik ur olika 
perspektiv.

träff 6
22–23 maj 2015
Plats: Meddelas senare
Program: Redovisning av egenuppgifter. Tillsammans knyter vi teori till praktik.

UndervIsande lärare

Anders Szczepanski, Linköpings universitet 

Klas Nyberg, Miljöverkstaden Helsingborg 

Karin Hjelmér, Fredriksdal museer och trädgårdar 

Ingemar Nyman, Miljöverkstaden Helsingborg

Ricky Wrentner, Fredriksdal museer och trädgårdar 
Ytterligare resurspersoner kan tillkomma.

VAD äR UTOMHUSPEDAGOGIK?

Utomhuspedagogiken är en undervisningsmetod som kompletterar skolans övriga 
arbetssätt. Genom att ta ut våra elever i olika utemiljöer kan vi förstärka skolans 
olika ämnen och teman. Upplevelser i landskapet knyts till läroplanen. Eleverna får 
tillsammans med pedagogen använda alla sina sinnen ute i verkligheten. De får på 
så sätt personliga och konkreta erfarenheter. Det vi läser och diskuterar i skolan 
knyts samman med det vi gör och upplever. 

Under utbildningen i Helsingborg tänker vi vara ute och praktisera olika arbetssätt. 
I samband med detta reflekterar vi kring platsens och landskapets betydelse för 
lärandet i skolan. En viktig del i utbildningen är hälsa, hållbar utveckling och ett 
entreprenöriellt lärande. 

Se också www.ne.se för definition av utomhuspedagogik.

prelImInär KUrslItteratUr

Torsten Persson, Christel Persson, Hållbar utveckling – människa, miljö och
samhälle (2011)

Isabella Lövin, Tyst hav: jakten på den sista matfisken (2010)

Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A m. fl., Utomhuspedagogik som kunskapskälla:
närmiljö blir lärmiljö (2007)

Johanna Björklund, Pär Holmgren och Susanne Johansson, Mat & Klimat (2009)

Ingemar Nyman, Slöjda och bygg för friluftsliv (2004) (Finns att köpa vid kursstart 
för 160 kronor)

Brügge, B., Glantz, M., Sandell, K., Friluftslivets pedagogik För kunskap, känsla 
och livskvalitet (2011)

Mikael Jensen (red.) Lärandets grunder – teorier och perspektiv (2011)

vi kommer också att behandla valda delar ur följande böcker

Urban Emanuelsson mfl, Det skånska kulturlandskapet. Naturskyddsföreningens i 
Skåne. (Årsbok 2001)

Mats Areskoug, Per Eliasson, Energi för hållbar utveckling – ett historiskt och
naturvetenskapligt perspektiv (2012)

”Utomhuspedagogik, pedagogik 
som utgår från platsens 
betydelse för lärandet” www.ne.se


